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Masata laforaila da Sovetunia Esperantista Junulara Mavado

(7) «erta 1974

Legante -Aktuale*
Dank'al sindona labora de la redaktaatoj sia buitesa fariĝis 
▼era tribuno.Nun si volas komenti kelkaja problemajn artikoleja, 
aperintajn on gi.

Abundas interesplenaj artikoloj de A.Gonearov * - da unue pri 
ili.Evideate,orgaaiza de aparta tendaro por progresantoj prave 
se trovis subtenos,Sed plilegigi glas dauran (kial,diable,ne?) 
kaj variigi gian prograsaa eatas on niaj fortoj,Tial eatas sep. 
re konsiderinda la lieta de tendaraj labaroj.Neniu aligilo estu 
sendata aŭ akceptata ses indiko de la tendara labora per la ka
ndidate. S laila ata estis farita аафаб 3ETT-XII,kaj alalla Hate- <7 
gp pendis as la tendara veetiblo.Tial en SKJT-TII ne estis sesi» / 
.aParuloj,jiaj la pregraao abundis. “

Hi urge besonas nedelas prelegon pri K-to - jos.tfeeosae ĝia 
▼erki kaj multobligi.Kiu estas kuraĝa?AŬ ni anoncu konkurson? 
La ideo de Sibireev (la ideon eldirita Gonĉarov,kaj Sibircev ĝin 
la unua efektivigis, ris.de red.) pri poŝtkartoj .alportataj al pre
le goj, e stas bonega kaj vaste initinda.

Intervjui ksntp.veteranojn nepre endas kaj urĝe - poste ostos 
malfrue,

Bronŝtejn parte pravas,insistante psi la severa selektado do 
kandidatoj (al S8JT.rin.de red,). Sed ja nur p a rte, S ane si konse
ntas, ke paroligajn kursojn e> SEJT prefere gvidu la plej kapabl
aj gejunuloj.

£1 la proponoj de k-do Roger ni tre subtenas urĝan basenon 
ae programo kaj konversacia lernolibro por progreRantoj,sed ni 
dubas pri efiko de aliaj liaj proponoj - neingige de мanaeianoj 
en unu ĉambro,patronado do Ŝiuj keneneantoj.tendara radio,lite
ratura revueto por la progresantoj,

fino Mi volas varango subteni kaj subtenigi la klopodojn do 
V.Cvetkova pri kreo de tutlanda kataloga de E-literaturo,trovig
anta en ŝtataj bibiiotekoj,kaj la proponan de Harkavskij pri 
kompilo da libreto,konsistanta el jan publikigitaj priesperantaj 
artikoloj - tanon ne mallarĝiganta la tonaron,kiel farao tion 
aarkovskij.

B.Kolker (Ufa)

Denove pri SKJT-Oj
Kia propeno pri apartaj tendaroj por progresantoj rioevis fo

rton atakon en artikoloj de V.Beepalov (*A*  N-5.P.3).M.BronStejn 
(*А яЖ*6.р,9)  kaj B,Kojher (Si-’A’*,p,l7).Ne  volante konsenti 
kun tiiuj kritikoj,ni ornTaizie disputon pri la temo en Barnauln 
E-klubo,kiu ekezia la 19-an de marto.Sod ankaŭ 61-foje mia ideo 
estis plene ♦frakasita*.Do,mi  ĝoju almenaŭ pre tio.ke la ideo 
elvokis viglan interesiĝon, kaj la teno ‘»SRJTMoj ricevis pluan 
disvolvon,Dum la diskuto en nia klubo oni elmetis proponon de 
k.Bromatojn pri la neceso organisi jan ne unu,sed du S8.JT-ojn en

ris.de
S8JT.rin.de
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sonore,rraktike tie signifue unu SFJT-ea en la ocidenta parte 
de ala tanta, kaj la aliea • an la ortanta (kiu verŝajno inklu- 
tiraa ankan la volgo-uralan sonen),Kune kua tta internita prepa- 
же aporia vion ta demandoj,eksa upia»eu santespeTkio akasa la 
Konferoneoreu absolute sanaj programojikion pri R-Universitato 
kaj tradukista karaa ktp?

Dua aia disputo kri«talinta unuaaineco per jona re Miaet
1) Ja s, du FKJT-oj jaa eatas ne eseaj kaj al kanonon efektivigi ti
ea ea la 1975 jare.
2) Te«p*j  por la okazigo de ek гт-ej devas esti divorcaj.La kobI- 
oronoo devas ekati ea la tenpe late? aabefi SRJT-oj.Prekotanae la 
skeno jegaofSKJT okcidenta, Konferenco, SE JT orlenta,Rksoneta» 
5KJT ea Oobaltia (la 16-26 de julie)«la Ksafeгласе ea Apudmoskva 
(la 23 ta julie - 3 de augusto) ,ЗЖЛ ea Urai e (Is 6-16 de aŭgus
te).
3) La progresoj ea elaj kemaj dovas esti sasaj kroa negravaj (tu
ri «aaj) devioj,
4) La lekcioj ea la E-Univoreitstofbasaj «a oksidonta SBJT)octu 
surbondlgataĵ gaj kune kua la presita materialo transportataj al 
la orie ata SKJT.La tradukista kurso laboru enka! lofi la sam pro-
fĵpartopreno de 8-aktivuloj ea anbau BETT-oj notu forte subtea- 

Hi e opo ras, ko klubestroj pridiskutos 81 tessa ea aiaj kluboj 
kaj sentao al '•Aktualo*  proponojn, ideojn, sugestojn.

A.aoaSavov.

Pri lernolibroj.

Ii diskutas pri a»todoj ta lastraado,pri paroligaj kursoj 
ktp. sed ofte soaresulte.La defa ksĉse eetas nanke de taugaj lee 
raa!lbroj kaj nasko ta unuoea lKstrusdo.Klon is«trui ea la dsar- 
ig*  kureo,se koaoaesatoj lernis ĉlvereeaniero kaj havaa nelego-

jaa de lengo al starigis la donontan sua SKJtt-Konforoneej 
pri verko ta SB78-Lernolibre,8ar ĝi tason ne estie verkata (ne 
logu ’vor-kete»),si decidis fari tien nen,usanto aian 15-jama 
partoprenon on la noveta, la instruadon ta W-to kaj frontaj ling
voj,konojn ta profesia llstf<viete.

La koncisa varianta ta la lecionaro aporio ea la jurnalo 
"Lentaec’ kaj Is plejparto ta SrjW-klabaj (almenaŭ tiuj,kiuj re
olis al la propono)pin ricevis,Mi olnposis centoja da labovhe- 
rej por tien daoalgrenda kureo kaj,evidento,por io utila .La leo- 
tanare respegula! bo sonota ta laciniata ea SEJtu"*  rieevis plu
rajn positivajn prii як eoj a, interalie ta S.G.Rucljov (la aut
ore ta fanta lernolibro) kaj prof,G,WaringhieB (la presidanto ta 
E-Akadenio),Aplikita en praktiko, ĝi danis altajn rostitajn en 
du «tatataj en Ufa,

VMA la libro estae plena vomita - do konsistaa ol 20 loeio- 
akua eksemaj en ĉ iu, ĝi e etne nua tajpata kaj, eventualo, nul t- 

igota.Tamu kluboj no potan ricevi ĝia grandkvanta об 8e fa- 
Multoblige en Dfa.Do oai sergu pri la kopta-

;elliota.Tanon kluboj 
voraj kondicoj por nu 
do surloke
Aplikate on la tuta S8JM (kaj,eblo,ankafi ekster ĝi) la SKJM-lo- 
molibro utasaigon la conoj*  ta la kanoneca!oj tra tuta lando. 
Ttan oni povoa pli konkreto paroli pri la perfektigaj kursoj,Ĉar 
•**  La^tanaado^pri^vorkcŭe^*  la daŭrigu kurso rostas nalfornlta, 
kaj,eksenpie,per ni ne tio estas klara 8i-rilate.
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лакеи eĉ pli malformita recta*  1*  demando pri la lernolibro 
«C*  - «Intorlingvlstik» kaj K«po«antologio"Лoperabla,Io lek
ciaj de la tendara univereitato estu la embrie de tiu li lmo- 
libre.

B.Kolker

Eri feete free jara

Jaa la 12-an feje*  laŭvice «Jun»o»« organisis la tr&ddcian 
renkonton de Neva Jaro.kvankam Mavjaro laŭ epla!aj d*  anitaj 
eetas familie ferte.de ria sai devus festi nur on tre intima ra
ida, eev taara aeraj ventoj pa ieaete venke»,de e pli,ko tie kia estaa 
e spe font ist oj, t i» ŝia» estae tre amika,intima,gala atmoeforo.

Cijnre la renkonto de Iomjare estie or gasigita aliea «ia
re konpare kua la pasintaj eseaj aranĝoj .tmu difbronoo eetas 
tiu,ko ĝi entis ronekestata ea la urbe asa (le pasintaj nret.kaft) 
Ĉiuj - ea provinco) ,1» dua diferenco11 iu Ŝi feste elkreskis Je 
eei ida tritaga renkontiĝo,kies programon eniris ae sur «masajoj, 
ted ankaŭ reri ozaj danaidoj pri K-«nvndo ea ala 1sade.La tria 
difereas» - la eatrepree» estis tre «bonde partoprenata.Entute 
partoprenis 49 personoj,inter kluj «etis 29 gastoj el 13 urboj; 
plej salt» da gantoj venis el Ivanovo».

La oovjara programe komenciĝi» J» la deke»«a here la 30-aa 
de docentaro ea la klubejo de *Ju»ee»'(«  la t»«pobiika Instru
iste Dese).Tie ŝi ostis ateadataj gastoj*La  venintoj povi» ko- 
■atiĝi kue la bibli«teka de aia klubo,rigardi» eldonojn kua f»- 
jej,respegulantaj la tutan I2-J afran Materion d» la junulara R- 
-klubo. Peste la gastoj eatis venigitaj al la provi rere luita 
het»Io,Cis la vespero Benia kontoj kaj forooj. Vespero ĉiuj ost
is invititaj al la opero de J.fltrou» 4 Pr.ro n e de ciganaj" en la 
Stata testro de opere kaj baleto,Cio tmlfruo post la vizito 
al la opero ankofreŭ ne silenti» la hotelo de "juneoo*,ostis  In

te sekvi nte.® tegon dum la ekskurso tra Vilago» la gastoj 
fois eminentajn arkitekturaj® nenu»® ntojn de le urbo,ribajn an- 
seajnn ktp,La ekskurso al ŝin? pleŝis ebl» enke» pro tio ko gia 
gvidis nai nevidanto de Vilnius konota ol ni Vitautas silas, 
auitjara esperantiste,la fondinto do «Tunece*  kaj ĝenerale tre 
aktiva senbre da S К1У. Lacaj, tanan bonhumoraj «iui venia por is tag- 
eaaĝi kaj i»note ripozi post le ekskurse,da*  j» la 16-a noro 
ĉiujn atendis novo kaj pli sorlos» entrepreno.

Suv deneve «etio translokigo al 1» Instruista Doe». Ali la 
venintoj kaj «astroj vati» proponitoj do loborproblnaej»la un
ua nv ekso pti al SFJM-kandidatej la novfonditan B-klubon d» ur
ba r®peukan.S.3aidasieviciUB,uau ol la fondintoj d» le klubo (k- 
VGnkan junecan») faris rekonende» parolado»; reprezentento de 
Kaptoka» esprimis deairo» aliĝi kandidato al 8FJM kaj mallonge 
raportis pri la plenumita latere,perspektivoj kaj planoj per 
la OBfctnto.ĉlui voĉdonis por la akcepto,La dus demando konai» 
«tie el du temoj >1» uana - "Kion ai lara», per on nie Mdi» «ni 
«ciu sluenaŭ banajn faktajn pri E-t»''kaj la dua - «problemo 
da iMUfdrenteoo on E-movado".Tiuj du gravaj problemoj 
precipe la dua,jan delenge aton das oerlei»jn pridiskutojn kaj 
solvojn.sed la diskuto no astis fruktodona,dor ne eiuj deŝiris 
esprimi «ian opinione denove indifironieco).Kelkai parolint
oj substrekis, ko indiflrsmtoce.eS tre £r»»K«da, inter esperantistoj 
oU&latas, sed propanoj kiel eviti tiun cl fenomenon preskaŭ fore
stis. Boti ■ kritikitaj E-kursoj,aranĝata! de ni.En tini kursoj 

ferte.de
indiflrsmtoce.eS
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aai kpa» kendi$ejn,ke kaaaj allanm la lingvan,sed ai ne fara» 
kandia ejn. tce la kanaj,lernanta la lingve*  partiti*  aata ♦datat
aj ida»,k*  ili fariĝu esperantiataj veraj,kluj a*  nur baia paa- 
aaaa la lingve»,sed «akta batala*  pa*  Reparata, par gia venke. 
La pre bl-rne da R-nsvade vatas tv*  akra, pridiskutinda, ««tafi la 
Ksvjare ĝi vati*  nur taili*  kaj ieamt*  priparolita, kaj aaa ant
aa «t«adataj spisiej de Miltaj kaa k sakre tuj prtpmaaj,kiamaie- 
r*  •viti tiu*  feneaenen treege malutilan, k. Vait kus el Kanuas 
rakmtia. kien li farae, per en lia ustaa vai «ciu almenaŭ tamajn 
faktajn pri R-t*  kaj la £-nevade.

Feat la vfiaiala kunvea» sekvi» prepare per la Bevjara bai*,  
t,», per la plej atendita parte de la Яavjaro progrese.La gee- 
•perentiarteĵn realesti» regaleprotaj tablaj, «аг kiuj eni pavia 
trevi clan,kien tni vei la. Kea» da la table-roa da Inai» belaga a: 
■•aita abi*ta.Kese*eiftls  t east aj, gratulaj, bandestroj, S iuj tin
ti» var araari,ki»n navan,attian,gajan alporti» al ni la jan 
finiganta jara,kaj pravanta diveni,ki*  eetas la Sev*  jare. 
Finigi» an keran unu laborjaro, kaj esperantigataj «ata» pretaj 
dna la neva jara bavi pli anitajn atingajn, sukcesaj*  pli granda
jn kaj utilaj*  rosultajn en ala nabla lebera.

La gastaj kaj mantroj anatri» ain tv» inroatenajiSiaj pres
enti» Stre ejn, gaj ajn taai rai ajn, ekeSejn kaj aliaj*  prograaarejn. 
Sin» el kiuj sekvi*  apiaŭdaj. 
Al La 24-n hera regi» treega gala tamara,Siaj prepariĝis per pl
enigi la glavaj*  per cabina», Kaj jen la M-a he re. Supren al fa
jfi» atepilej de aaupanbatelaj.Siuj plenigi» la glarojn.Teast*  

i la Hava Jare.kantej,ludaj,dannaj.•.-gvida» nia brava 
Skle «gela*.  subite ciuj ekailentia - tate» nevaĵtmia 
Ava Frosta,eiuj «aapaoitnat atendi».Jen tata» li. Oni ro- 
__ ___  ^ k*,ka»tej,apl«ŭ<l»j.*luj  admiris la invant**-  

m de lva Freata kaj ĝuis lian Bev jaran fratula*,  perei ada» kaj 
deaaoeteja.riel va tre gaja ataesfere daŭri» la balva «per*,  sur 
enraj de la asima pendi» etandaj kun fei aj, k iuj n venigi 
parteprealntej dnper la «neneita fetek»akurre.B»d»Ŭriads eetaa. 
ne anitaj pre reati» elajn fatajn per ti.^rti» elektitaj la plaj 
gajaj kaj interesaj fataj.

Tiel finigi» nia 12-a gevjaro ronkent*|k*lkaj  gastaj akdea- 
iri» snkereu pli lati**  kanatiĝi kua VilMiu»,ili pasigi» ее al 
Mkardt kalkaj*  tagajn,La lastajn tafta de la levjsr*  rtakentlg 
eti» srganisita kemoa*  fotad» sur 1« amta «Tri krucaj*.

kultajn •aironeja dna la neva 1974 jare.ĝi» 1*  etkvanta

KgareV P., pre ridante de la Junui era 
F-tlubt ” junaro*  •

jfi*  stepilej 
kafise da la Я 
indria» !
Utita» Ava __ __ 
aktata» lia per musika,

• la
eetae.k*

iria ankerefi pli latine км*  t
•akersJ kalkaj*  tagajn.la lastag*  tagi*  de la I 
•ati*  erganislta kemma fatale аит la atata «Tr 
readevd».

Malfermite lettre al la redaktaro da " Aktualaj.
Batiaata redaktaro,

li atentiga» tiu,k» jan асам» fejan «Aktuale4 aperi» kun tre atsr 
stranga aubtitele denata infero!Is da s eve t landa epa rantiste 
Me»nd»«.li ne kenprona» la tensajn, pre kiuj rstea tiel kripligitaj 
la neae de nia kelektkv».

Unue.kial «S«vetienda»?Ba la geaetaro eni tradicie usea «Se- 
vetia*  un "Sovetunia*(la  adjektive «sevata*  signife» rilatan al 
■avetaj kial ferne de regada, da usft ĝin per K . lki 1*  lande*  
estua orero).«levetianda*  sena» nekutime kaj lasas imprese*  de 
nelban*  stila guste.

Sue - kia esta» suite pli grave - kial ferrota» la verte
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"Jumi! ara" ?Alrt ivni oj da Sa:JT-W bene ««aere» la urdan disputan 
pri tio.eu n»c««a» tranrfarai SKJg al SFK»Mn« da la disputo 
•ni teni» al камея» opinio,ko «linino da nJ*  al aono SXJM nun 
••tae tva frua kaj aS daa^ero.Do voro astas niriBde,kial vi 
Гагаа tiaa seriesan eraron se la «abtitala da "Aktuale"» 
Uan «1 al laa paralia inia vi persono pri tiu sinaja, aad aanta» 
aaa nenia ««agigis» Torta ja» vi havas iajn raa anajn per kia, Ĉar 
«videnta kanaa jaa ne pri hasarda pratarina*»aad  pri kenvoia 
intenco»Tason ni reina plaj e nfa se substreki» k» tiuj resonoj 
absolut» n» v a lii d a s.Lol la Regularo nie nevada estaa 
nenata "Sovetia Зар e reati «t a Junulara r etada*»  kaj nuria Konfa- 
renee raita» tien tan£i,««rto'el trete» respektindajn ketaojn, 

fi elvekas vin forigi la arbitrecan kaj e apare», ke la vica 
"Aktuale" apere» kun la Saeta subtitole»

▼•AreieviS (Meskve) vioprasidante 
de SBJK
mebroj do la kaneliantare 

da 3K]№
D»tnkjanee 
S»Brault»jn

De la redakte»»»
«fi Dsrdanpntae la legantaran pre la eraraj kaj onpriuae dsnkeuan 

al la autoroj d» la artikolo pre la kritikaj rinarfcej»kiuj estaa at
endataj en li kaj mkvontsj anseroj.

Esperantisteĵ en t»rvynai
Junulara E-klub» "Juneau" la 1 tt-IO-an de vierte

•tgaBHlR ^renkontiĝon, dvdlfiitan al la intarnacia Virintago, fii «kania 
en la antikvu vilag-шгоо i»rvynai (distrikte Varon») .Vonta gastoj 
Й Kanaa» kuj Kapenta®»stando partoprenita la fortada» junoeauej.La 

fsu parton de la renkontiĝo programo ekupi» araneaj ekas» d» la in
ternaci?; Vitintego.ror junulinaj soaia vorooj.kaataj»bende*iroj»gro-  
tuloj,purol»j ta la anikeco table»Per ili «atia orgnnisita konkure». 
Venkintino! ricevi» praulojn.'Virinaj - fieraj de la aebde*  - tiel ne
nigis la «finialo progran-parto per la juaalin»j»Lsĉ la pete da E-klu- 
bo de Кар«ukas (neva klube) setle priparolita la toooi*Kl«l  ni inaga» 
kluban lokeren*»Ls  partoprenintaj ferie «k«kursan tra la vilago-sunoe» 
visitis bienetojn do vilaganoj»kiujspecifa» per antikva karaktero.po
pola arkitekture ktp» E stis vi tsi t lta ankaŭ najbara viis ĝs» vinila al /.or- 
vpnal per siaj trajtoj.La grandampleksa kaj rlea programo obligis al la 
esperantlatoj bone kaj utile pasigi la tencon»La «nikoj do la Intarnacia 
llpga revenis al la hejnoj bana rlposintaj.kovante novajn fertajn kaj 

mitan okoeiisto»
P.Egorov (Vilnius)

Altiro ol la listo do n»«ytofenbendoj 
deponitaj ca 4agn«t»fana oerv» de

Я- Titolo de la surbendigo
I.KKMta» gaedsej B»ri®ovy el olean»
2»Litovaj ««trotaj kontoj (kopie d» Ie sondisko) 
K sperante-kuroo de are sii on (Pranmio)

■ 4. Pele sondiska B-knrti» de A,P«ttin
5.L»b«ro de ĉoMosl«voktaj E-kluboj
6» Aŭstr ol laj esperantistoj pri la lan dek loboro
7. Pedagogia s»ninario pri sugestologio (X ВПТ) 
d.Antl-Svadoei (disputo pri la libro do svadort) 
9»fc-koacertej de blindaj esperantistoj el Rige

| IO.Parolanta letere ol Angluja (3.Stef«»»«a) 
IX»Kaporanto kaj oeeialisnefprelege de S»V.P«dkanin«r)

leng*
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250
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100
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9.5

%5
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12*  tat «a IS-keneerte el xi R4T 
13»karela letere el £*S»»lavaki»  
14 * Favela! leteraj el Sketi «ade kaj Pinisude

• IS.Kantae Re rge iterjanavlS
• 16. Histerie da g-^avad» eu USSR (de R.P.Daneveklj) 
П.kegla K-peetlae Faute Rlaanta Gregori 
H.Keaeert» de KlslpddaF-kfabe
19. K Falu kaj J.Ojal» pri 54 F-Кевртеее 
1Ж?ег ricevi sagaatefenbankeja kua __ ______L, ,1_
al dagnetefena serve de S:-nf.R»pra etada, рыгав aagaetefi 

d.9*R»geT
revalaj el Ivanev»

I. Kanono» de januar» e*  
gnetineja.Unn el lli «

2«£n 4 £-kursaj per___ _______________ ____ ________ r_
eaj aaj la intre»# per pregreacatŭj frekventa» 20 gee epe r 
1 aetnaj pri etada» problemajn da interilagrietike,histori 
de kaj B-literaturea.

3*  Mentore ĵ de ivanova K-klubo dua la neaj araj f» etai egaj Tielt ie 7-р
егеем YllaiM»>ea,kie pavtoprmis la B-Renkentifoni dua la jamisre-fbB- 
mare rialti» 4 kunveneja ев Mantra K-<lub».Pine de januara 2 klubani- 
aeĵ neti» verae akceptitaj en fartonta E-klrba.

7* b»ekutava (iranta»)

50 
. ine

!•?
9» 5
4j7 k 9.5

9.5

igreee
kua tat ere aea t a ria t ekata ▼tatum 

•pre nenda рыгав aagnetefenbeeden.

raĵej el Ivan»»»

«a «oakvo lvanevanej akcepti» 2 hungarajn 
Gabriella Ose, kunlaborontino d» "Juan anike*.

kenaneaBtoj lernan g-ten paskalan*»  40 perae- 
gaeeperuntistej.tn 

‘en de Jt-nem-

ta al tajga, feetre»pe»*,Sibar*a3  kaj aliregianaj 
dataj, к ani aktu al S.Ketljarev, .pr.Streitaloj Io-' 
Kener*vrtteĵ  abi. ,652870*

Senvana» «a 'JeĵdareĈenuk
Kate riel aja per *ktu*le*  neada luu la adreen: 

656099. iaraml-99, a. k*  II*  Raperaate-klube*
Sedukti» V*  Kbeli« 
tajpi» I. Stelera.


